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Participação no “European Cluster Conference 2012” 

Viena de Áustria, 18 a 20 de Abril 
 

 

O Presidente da Direção da Associação Oceano XXI (gestora do Cluster do Mar), 

participou nos dias 18, 19 e 20 de Abril em Viena, no “European Cluster Conference 2012” 

organizado pelos serviços da Direção Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia. 

Desta importante Conferência registam-se conclusões de grande relevância para a 

gestão da atual economia Europeia e Portuguesa, numa lógica de curto, médio e longo prazo. 

Partilhamos por esta via algumas dessas conclusões: 

1. Os Clusters devem promover a relação entre as PME’s dando contributo para a criação 

de mais empregos e para o crescimento das exportações; 

2. Na Europa as PME’s são responsáveis por apenas 13% das exportações, enquanto nos 

EUA esse valor é de 30% e na China é de 70%. É necessário fazer crescer esse valor na 

Europa, entendendo-se que os Clusters têm aí um importante papel a desempenhar, 

criando redes de operadores com escala para atuar nos mercados internacionais; 

3. O crescimento da ligação entre a Educação, a Inovação e a Investigação, numa atuação 

concertada e integrada em projetos e operações, tem de ocupar um lugar de prioridade 

no desenvolvimento das políticas de indução da atividade económica;     

4. Os Governos e os poderes públicos têm um papel central a desempenhar no ecossistema 

dos Clusters, para apoiarem a sua organização e a execução do desenho de iniciativas e 

programas; 

5. O financiamento dos Fundos Comunitários é importante para promover o 

desenvolvimento dos Clusters e para a implementação de estratégias específicas de 

inovação regional; 

6. Os poderes locais e regionais são atores muito importantes no desenvolvimento de 

políticas de “clusterização” e na implementação de estratégias de mudanças estruturais 

ao nível da economia, para a promoção do seu crescimento. 
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             Estas conclusões e o investimento crescente dos Países e da União Europeia na criação 

e no trabalho dos Clusters, assentam bem nas dinâmicas em desenvolvimento no Cluster do 

Conhecimento e da Economia do Mar, bem como noutros Clusters e Polos Tecnológicos em 

Portugal. 

                O Cluster do Mar com os seus dois anos de gestão pela liderança da Associação 

Oceano XXI, encerra uma aposta na investigação e na economia do Mar, no trabalho de equipa 

entre Centros de Investigação / Universidades, Empresas e Associações Empresarias, e poderes 

públicos representados por Municípios e Associações de Municípios.  

                O Fórum do Mar 2012, que se realiza na Exponor de 10 a 12 de Maio 2012, será um 

importante momento para dar a conhecer e aprofundar este caminho, numa visão centrada nas 

estratégias e operações de internacionalização. 

                Num tempo em que se aguardam decisões do Governo sobre o futuro da aposta de 

desenvolvimento dos Polos Tecnológicos e dos Clusters em Portugal, após o processo de 

avaliação que a Secretaria de Estado da Inovação e do Empreendedorismo realizou 

recentemente, têm de ser tomadas decisões que aprofundem esta jovem aposta Nacional (com 

cerca de três anos), com os necessários ajustamentos que derivam das aprendizagens da 

experiência vivida e colocando Portugal ao lado das dinâmicas dos Países mais desenvolvidos 

da Europa onde estas apostas se fazem há duas décadas. 

  

 

 

          Agradecemos desde já toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos 

melhores cumprimentos, 

 

A Direção da OceanoXXI 


